АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я:
відповідь на виклики, які спричинила агресія РФ в Україні

(Ситуаційний звіт №5 від 26.03.2022, спеціальний випуск: Туберкульоз)
РЕЗЮМЕ
Даний звіт продовжує серію звітів Альянсу громадського здоров’я щодо реагування у ситуації
російської агресії. Зокрема, тут висвітлюється діяльність у сфері протидії туберкульозу, що
є одним з ключових напрямків роботи Альянсу. Ми не припиняємо свою роботу, але активно
переформовуємо діяльність, аби допомогти постраждалому населенню (в першу чергу,
представниками уразливих груп) та максимально сприяти безпеці персоналу Альянсу та
партнерських НУО. В умовах війни люди з туберкульозом стали ще вразливішими через
загрозу переривання лікування та несвоєчасної діагностики захворювання, тому наша
принципова позиція – максимально зберегти надання послуг, там, де це можливо, а також,
наскільки це можливо, уникнути ситуації загрозливого спалаху епідемії туберкульозу, що
часто стається в умовах військових конфліктів.
Місяць війни показав, що в Україні існує ризик переривання лікування
туберкульозу для понад 10000 пацієнтів, перш за все тих, які перебувають в
областях, що безпосередньо потерпають від Російської агресії, пацієнтів, з якими
з різних причин втрачено зв'язок. Альянс разом з ЦГЗ, Мережею 100% Life,
Червоним Хрестом, TB People Україна, усіма партнерами, докладають
максимальних зусиль, щоб продовжувати усі програми, тримаючи зв'язок і
надаючи допомогу пацієнтам!
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДО ПОЧАТКУ ВІЙНИ
З 2021 року у рамках поточного гранту Глобального фонду, Альянсом впроваджувались
наступні напрямки:
 Виявлення випадків туберкульозу серед бездомних та колишніх ув’язнених
силами співтовариств (у 2021 році було охоплено 12 288 осіб, з них підтверджено
діагноз у 206 осіб).
 Виявлення випадків туберкульозу серед ромського населення та соціальний
супровід хворих та членів їх сімей силами ромських посередників (у 2021 році було
охоплено 9746 осіб, з них підтверджено діагноз у 107 осіб).
 Виявлення випадків туберкульозу серед людей, які опинились у складних
життєвих умовах та є отримувачами соціальних послуг у соціальних
службах/закладах (у 2021 році було охоплено 34 426 осіб, з них підтверджено діагноз
у 194 осіб).
 Виявлення випадків туберкульозу серед ЛВНІ/ЛВННІ силами співтовариств (у
2021 році було охоплено 3 463 осіб, з них підтверджено діагноз у 180 осіб).
 Оптимізація виявлення випадків ТБ серед контактних осіб та їх медикосоціальний супровід протягом періоду спостереження (у 2021 році залучено 2 880
контактних осіб, виявлено ТБ у 208 осіб).
 Забезпечення медико-соціального супроводу пацієнтів з ТБ/МРТБ.
Формування прихильності пацієнтів до лікування туберкульозу (у 2021 році
супроводом було охоплено 5012 пацієнтів з чутливим ТБ та 3114 пацієнтів з ХРТБ.
 Підвищення якості життя та ефективності лікування пацієнтів з ХРТБ,
ВІЛ/ХРТБ через збереження психічного здоров’я (у 2021 році скринінг на
депресивні стани пройшло 198 пацієнтів, у 94-х підтверджено діагноз депресія, 50
пацієнтів проходило комплексну терапію, 34 – немедикаментозну).
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ
За період з 24 лютого до 23 березня 2022 року скрінінг
на ТБ пройшло 2965 осіб, 745 осіб пройшло діагностику,
у 21 клієнтів було діагностовано туберкульоз, лікування
розпочало 20 клієнтів (з урахуванням діагностованих у
попередній період). Для порівняння – за аналогічний
період 2021 року було виявлено 88 випадків ТБ, що
свідчить про тимчасове сповільнення діяльності з
діагностики). Є проблеми/обмеження діяльності на
аутріч-маршрутах в регіонах де ведуться активні бойові
дії, також через перебої в роботі інтернет ресурсів з
затримкою відбувається внесення актуальних даних в
базу, але в більшості регіонів діяльність проєктів з
раннього виявлення продовжується, а в деяких
оперативно відновлюється.

Діагностика ТБ, БО "Світло Надії" (Полтава)

Виявлення
випадків
туберкульозу
серед
бездомних та колишніх ув’язнених

Діяльність продовжується у Вінницькій, Волинській,
Дніпропетровській,
Запорізькій,
Івано-Франківській,
Київській,
Львівській,
Миколаївській,
Одеській,
Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській,
Чернівецькій областях.

Припинено аутріч роботу у Харківській області.
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Виявлення випадків туберкульозу серед ромського населення
 Діяльність впроваджується на території Закарпатської, Київської та Одеської областей.

Припинено надання послуг на території районів Київської області, де
ведуться бойові дії.

Виявлення випадків туберкульозу серед людей, які опинились у складних
життєвих умовах



Діяльність була спрямована на підконтрольні (до початку війни) території Донецької
та Луганської областей та Харківську область.

Після початку війни:

Надання послуг не припиняється на північних сайтах Донецької області.
Робота ускладнена, оскільки в умовно-безпечні міста – Краматорськ,
Слов’янськ, Бахмут, Добропілля тощо – приїхало багато переселенців. З метою
надання максимальної допомоги людям, були перерозподілені кошти проєкти і
закуплена гуманітарна допомога, яка зараз надається в регіоні. Соціальні
працівники також проводять консультування щодо отримання мед допомоги у
разі потреби.
o Діяльність по Маріуполю припинена – втрачено зв’язок з 4-ма соціальними
працівниками.
o Робота на сайтах Луганщини ускладнена. Місто Сватове окуповано, міста
Кремінна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ дуже постраждали,
інфраструктура зруйнована, соціальні працівники в містах, але через постійні
обстріли працюють тільки в режимі надання гуманітарної допомоги, яка
закінчується. Наразі відсутня можливість доставляти їм вантажі з допомогою.
o У Харкові ситуація вкрай ускладнена, але триває за можливості. У Харкові
роздається
гуманітарна
допомога,
закуплена
в рамках проєкту.
Перенаправлення до медичних закладів ускладнене. За оперативними даними
з 22.03.2022 обласний протитуберкульозний диспансер почав
приймати перенаправлених клієнтів на обстеження.
В рамках запланованої діяльності з березня - квітня повинна була розпочатись
діяльність в Києві, Львівській та Херсонській областях.
o Розпочалась діяльність у Львівській області, де зараз сконцентрована дуже
значна кількість переселенців. Очікується значне збільшення охоплення ВПО.
Команда проєкту планує переглянути плановий індикатор. Для обладнання
центрів для переселенців були закуплені матраци.
o У Херсонській області діяльність розпочати наразі неможливо. Очікується,
що робота там буде поновлена після звільнення від рашистських загарбників.
Планувалась доставка гуманітарної допомоги, але поки такої можливості нема.
o У Києві здійснюється адресне розповсюдження гуманітарної допомоги, наразі
діяльність з перенаправлення до медичних закладів ускладнена через
обмеженість у пересуванні по місту, комендантську годину та інші обставини,
зумовлені війною. Центри соціальних служб працюють у форматі надання
гуманітарної допомоги та консультацій ВПО, які перебувають тимчасово в місті
Києві та надалі слідують в регіони евакуації. Також супроводжують людей у
СЖО, які залишаються в місті. У місті наразі обмежений рух громадського
транспорту та пересування жителів з лівої частини міста на праву, що
ускладнює супровід і доступ клієнтів до медичних послуг лікарів-фтизіатрів.
Початок діяльності за проєктом перенесено на кінець бойових дій (орієнтовно
на кінець квітня – початок травня).
o
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Історія діяльності: гуманітарна допомога (МГО "Соціальні ініціативи з охорони
праці та здоров’я")
Працюючи безпосередньо з людьми, які опинились у
важких життєвих обставинах, з першого дня війни
організація звернулась до Альянсу з питанням зміни
цільового призначення наявних коштів і спрямування їх на
гуманітарну підтримку. Завдяки оперативному реагуванню,
кошти гранту, окрім безпосередньої проєктної діяльності,
були спрямовані також на задоволення гуманітарних
потреб клієнтів, в першу чергу – сімей з дітьми у складних
життєвих обставинах. Зокрема, гуманітарні вантажі були
доставлені в Києві, Добропіллі, Бахмуті, Слов’янську,
Кремінній, Рубіжній, Сєвєродонецьку та інших містах. На
сьогодні через соціальних працівників підтримується
зв’язок з партнерами – Центрами соціальних служб у Києві,
Харкові, Херсонській, Луганській, Донецькій областях,
продовжуються збиратись потреби клієнтів та ведеться
Гуманітарна допомога
робота над задоволенням гуманітарних потреб найбільш
доставляється LHSI
постраждалих.
Виявлення випадків туберкульозу серед ЛВНІ/ЛВННІ


Послуги, передбачені цим проєктом, інтегровані до пакету послуг профілактики ВІЛ,
діяльність проводиться у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, ІваноФранківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Чернівецькій
областях. Ускладнена діяльність у Донецькій, Запорізькій (Мелітополь не має
можливості надавати послуги у повному обсязі), Харківській та Херсонській
областях. В умовах воєнних дій, всі ЛПУ приймають клієнтів, що звертаються за
діагностикою, відмов не отримано.

Історія діяльності: Рівненська та Волинська області
Робота за компонентом у Рівненській області набирає інтенсивності. Поки на Рівненщині
ситуація відносно спокійна, люди потихеньку оговтуються та починають повертатися до
активної роботи. Впливають на роботу певні
проблеми з транспортом, оскільки частина
працівників проживає в місті а частина за містом, є
необхідність вирішувати проблеми логістики, щоб
дістатися на роботу та назад додому. У Волинській
області, зважаючи на стабілізацію ситуації в регіоні,
надавачі послуг відновили та продовжують роботу
щодо залучення нових клієнтів до даного напрямку.
Завдяки зусиллям консультантів з початку року
серед 3-х ЛВНІ було виявлено туберкульоз. Даним
особам було забезпечено супровід до лікувальних
закладів на обстеження та початку лікування.
Потенційні проблеми: На ефективність проєкту потенційно може вплинути зростання цін
на продукти харчування, тому що початково закладена цінність продуктових сертифікатів за
початок лікування ТБ зараз знизилася. Окрім того, в регіоні з’являється невеликий дефіцит
продуктів харчування.
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Оптимізація виявлення випадків ТБ серед контактних осіб
Здійснюється залучення клієнтів до обстеження на ТБ, які мали близький або осередковий
контакт з хворими на ТБ, віднесеними до вразливих груп населення


Діяльність продовжується у трьох регіонах України Дніпропетровській, Рівненській,
Одеській областях). Діяльність у Харківському регіоні припинена.

Забезпечення медико-соціального супроводу пацієнтів з ТБ/МРТБ.
Станом на 23.03.2022 року на супроводі знаходиться 1583 пацієнтів з ТБ та 1490 пацієнтів
з ХРТБ (всього 3063 особи). Дані не є точними, так як багато клієнтів не виходять на зв'язок.
Особливо це стосується регіонів, де відбуваються активні бойові дії.



В зв'язку з бойовими діями відсутній зв'язок з Маріупольським напрямком. Інформації
про клієнтів нема.
Неточні дані по Миколаївській області, оскільки спочатку 80 клієнтів евакуювалося, а
потім частина з них повернулася, певна кількість все-таки залишається поза межами
області.

У плановому порядку вдається проводити набір нових клієнтів в усіх восьми областях проєкту.
В усіх проєктних регіонах країни існує проблема із закупівлею продуктових наборів та
сертифікатів, що пов’язано із обмеженою кількістю продуктів в областях. Незважаючи на це,
у певних регіонах частково розпочато закупівлю продуктів, навіть якщо ціна продуктового
набору менша, аніж було заплановано. Усі клієнти попереджені, що як тільки постачальники
відновлять роботу у повному обсязі, то пацієнти відразу ж отримають повністю
заборгованість проєкту по продуктових наборах чи сертифікатах перед ними.
У проєктних регіонах країни, які є зараз гарячими точками бойових дій, наявні проблеми зі
зв’язком з представниками проєктних організації та їхньою евакуацією. Не всі клієнти
виходять на зв’язок, є проблеми з отриманням ПТП з тубслужби та доставкою їх, особливо у
райони області. Залишається актуальною проблема з відсутністю певних лікарських засобів
у аптечній мережі для лікування супутніх патологій у клієнтів проєкту.
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Інформація з областей
Волинська область: Робота Волинської ОО ТЧХУ проводиться у штатному режимі, але
ускладнена великою кількість переселенців, які не тільки перетинають кордон і виїжджають
за межі країни, а і залишаються в області. Серед переселенців виявлено п’ять клієнтів проєкту
з інших регіонів, чотири з яких виїхали за кордон. Також 8 клієнтів проєкту виїхало за межі
області, але ПТП їм були видані на руки на місяць.
Донецька область:
Поставку продовольчих та гігієнічних наборів клієнтам проєкту здійснюють по ситуації, куди
є змога довезти. З 01.03.2022 року втрачено зв'язок із Маріупольським відділенням Донецької
ОО ТЧХУ. До сьогоднішнього дня жоден представник Маріупольського відділення так і не
вийшов на зв'язок і не знайдений у списках звільнених, при цьому одна із представників
організації є інсулінозалежною. Ворожі обстріли вже у самому Краматорську. Поки у місті не
постраждав жоден представник організації, але робота щодо надання допомоги клієнтам
проєкту вкрай обмежена.
Закарпатська область: На супровід взято два військовослужбовця із ЗСУ.
Київська область: в області ведуться активні бойові дії, тому впровадження проєкту вкрай
обмежене. Головною проблемою залишається організація та здійснення контрольованого
лікування, так як роботу більшості тубкабінетів припинено у зв'язку із бойовими діями. Зв'язок
із пацієнтами нестабільний, а з деякими втрачений взагалі. Відновив роботу ДОТ-кабінет
Київського ОФПЦ, на базі якого велика кількість пацієнтів перебуває на контрольованому
лікуванні у вигляді відео-ДОТ.
Львівська область: робота організації-виконавця ускладнена великою кількістю
переселенців. За період з початку війни організація налагодила зв'язок з іншими НУО країни
і взяла на супровід чотирнадцять переселенців. Їм надана допомога у максимально
можливому обсязі.
Миколаївська область: немає доступу до більшості пацієнтів, які проживають і у місті
Миколаєві, і у Миколаївському районі. Ускладнений доступ до протитуберкульозного
диспансеру, який розташований біля стратегічного мосту і більшість часу доби є розведеним.
Таким чином, відсутня можливість взяти ПТП у фтизіатричній службі і доставити їх клієнтам.
Одеська область: З регіону евакуюються представники НУО, тому потрібно набирати нових
працівників і навчати їх, так би мовити, з нуля. ЗОЗ не можуть задовольнити потреби у
проведенні клієнтам дороговартісного обстеження у повному обсязі, а приватні клініки
проводять обстеження лише за готівку, тому клієнт сплачує, а НУО проводить компенсацію
за чеками.
Херсонська область: Як і раніше, Херсон і більшість районів області окуповані, тому
залишаються такі проблеми, як відсутність можливості закупівлі та доставки ПТП, продуктів,
гігієнічних наборів в райони області, часто відсутній телефонний зв’язок з районами,
окупанти відбирають телефони у цивільного населення, тому брати телефони із собою і бути
на зв’язку є ризиком для представників НУО. Ситуація погіршилася ще й у зв’язку із тим, що
представники Червоного Хреста обмежені можливістю добиратися до робочих місць в офісі
організації і до клієнтів, так як по місту Херсон курсує тільки два тролейбуси і тільки із сьомої
ранку до 16:30. Тролейбуси надзвичайно перевантажені. Представники мають змогу
надавати допомогу клієнтам проєкту тільки в межах Херсона і то у вкрай обмежених
можливостях.
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***
ІСТОРІЇ З РЕГІОНІВ
Херсон
Співробітники Херсонського обласного відділення Товариства Червоного Хреста
України продовжують роботу, незважаючи на воєнні умови і тимчасову окупацію
російськими військами. Кейс-менеджери щоденно підтримують зв'язок з клієнтами та ДОТкураторами, медичним консультантом проєкту. За останній місяць до проєкту було залучено
4 нові особи. Ті клієнти, що мешкають у Херсоні, отримують мотиваційні набори (продуктові,
гігієнічні), була здійснена також доставка наборів до Олешок, Гопри, Чаплинки - це території,
де можливо було проїхати через блокпости російських військ машиною ХОО ТЧХУ. Зокрема,
до Чаплинської ЦРЛ були доставлені протитуберкульозні препарати.
Психологи та юрист проєкту надають консультації клієнтам у телефонному режимі. Також
проводиться збір та передача інформації до інших областей щодо евакуйованих клієнтів
проєкту (звернулось 10 осіб).

Одеса
Благодійний фонд «Шлях до дому» прикладає всіх
зусиль, аби діяльність в Одесі продовжувалась за всіма
напрямками, зокрема, спрощено доїзд працівників на
робочі місця (доставка мобільною амбулаторією),
створено гнучкий графік роботи за всіма напрямками, з
урахуванням інтересів клієнтів та працівників проєкту.
Кейс-менеджери чергують в кабінеті декілька разів на
тиждень. Є проблеми з роботою кейс-файндерів з
іншого міста (м. Южне), оскільки міжміський транспорт
не курсує і спеціалісти не мають змоги надавати
послуги, тому вирішено питання щодо тимчасової
заміни.
Вдалося досягти позитивних змін щодо видачі
препаратів профілактичного лікування – лікарі Кейс-менеджер Олександр Верютін
виписують схеми на 3 місяці, клієнти охоче
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погоджуються на коротку схему, це скоротить та спростить роботу кейс-менеджерів по
контролю прийому препаратів.
Окрім основної діяльності, спеціалісти проєкту займаються також волонтерською роботою.
Показовою тут є історія кейс-менеджера Олександра Верютіна, який в 2014 році став
вимушеним переселенцем з Луганська, а тепер змушений вдруге переживати події війни.
Олександр активно бере участь у роботі напрямку, виходить на заміну кейс-менеджерам, та
займається волонтерською діяльністю, організованою фондом: бере участь у доставці
продуктів та іншої гуманітарної допомоги, а також в приготуванні їжі, прибиранні приміщень.
Скупчень великої кількості ВПО у регіоні не спостерігається, оскільки більшість зупиняється
у місті транзитом, прямуючи до кордону, тому специфічна діяльність для ВПО поки не
планується, окрім організації тимчасової ночівлі для переселенців.

Новомосковськ (Дніпропетровська область)
Новомосковська районна громадська організація «Центр
підтримки сім'ї» працює! Хоча у районі нема активних
бойових дій, на специфіку роботи організації суттєво впиває
те, що на території району зараз знаходиться дуже багато
внутрішньо переміщених осіб з Харківської та Донецької
областей. Територіальні центри обслуговування населення
та соціальні служби для дітей надають їм інформацію про
послуги, які можна отримати в нашій організації, організація
постійно підтримує зв'язок з ними і, за потреби,
підключається для надання адресних послуг. Так, протягом
березня звернулись 12 ВПО, які були безкоштовно обстежені
на туберкульоз та ВІЛ. За напрямком «Активне виявлення
випадків туберкульозу серед
ЛВНІ/ЛВННІ силами
співтовариств» обстежено 20 клієнтів, серед них було
виявлено одного чоловіка з туберкульозом. Діяльність
триває!
м. Львів: БО "БТ "Мережа"
«У цей важкий для країни час ми максимально працюємо для

забезпечення та супроводу клієнтів необхідними послугами
щодо збереження та покращення їхнього здоров'я. Основними
завданнями є організація та здійснення проєктної діяльності за
всіма напрямками роботи, безперебійність та сталість послуг
пацієнтам,
гуманітарна
допомога
ВПО,
розселення,
консультування та супровід до спеціалізованих ресурсів в
громаді. В поточному місяці організація запустила Шелтер для
ВПО, який може прийняти 50 людей, в планах розширення
даної діяльності. Надається супровід клієнтім, незалежно від
регіону прибування до Львова.»
Олег Логин, керівник проєктів БО "БТ "Мережа"м. Львів

Центр для ВПО у Львові
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Особиста історія (м. Торецьк)
«Сьогодні 27 день війни… Як пройде цей день - ніхто не знає.

Але я дуже чекаю на дорогу для мене людину, ДОТ-провайдера
Ларису Федорівну. Незважаючи на небезпеку вона приходить до
мене щоденно, тому що у мене з’явилися панічні атаки. Я дуже
боюся за своє життя, я хочу подолати хворобу, мені потрібна
підтримка.» - розповідає пані Олеся з міста Торецька Донецької
області.

Жінка з хіміорезистентним туберкульозом з вересня минулого
року знаходиться під супроводом Червоного Хреста, що
реалізовує в області багаторічний проєкт Альянсу з медикопсихосоціального супроводу людей з туберкульозом. Через
загрозу відриву від лікування пацієнтці було організовано
доставку протитуберкульозних препаратів додому (ДОТ-вдома), а також після оцінки її
психо-емоційного стану було проведено дві консультації психолога. До війни пані Олеся
отримувала продуктові та гігієнічні набори в рамках проєкту, а після початку воєнних
дій отримує вже гуманітарну допомогу, що організовано надається в області.
Завдячуючи підтримці та консультативній роботі співробітників Червоного Хреста, жінка
змогла змінити своє ставлення до спиртних напоїв, якими раніше зловживала, а також
сформувати прихильність до лікування. Тепер вона справді вмотивована до прийому
терапії, щоб скоріше подолати хворобу, і після закінчення війни жити повноцінним
щасливим життям.
«Завдяки співробітникам Червоного Хреста я зрозуміла, що життя може бути дуже

цікавим та насиченим. Війна змінила світ, змінила наше життя. Колишні мрії зруйновані.
Але воля до життя дуже велика, я впевнена, що ми переживемо це жахіття» - каже пані
Олеся.

***
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

ДО

ВСЕСВІТНЬОГО

ДНЯ

БОРОТЬБИ

З

Сьогодні рівно місяць як в Україні йде
жахлива війна. 24 лютого 2022 року
розпочалася безпрецедентна військова
агресія, спрямована на мирне населення
нашої країни. Щодня в українських містах і
селах через сплановані ворогом бомбоворакетні удари та обстріли гинуть й
отримують поранення сотні дітей, жінок,
людей похилого віку.
Мільйони громадян України вимушені
покинути свої домівки й біженцями шукати
притулок на Заході. Ті, що не можуть
поїхати, тижнями живуть в підвалах та
бомбосховищах,
непристосованих
для
довгого перебування, без вентиляції повітря, належних санітарних умов; багато з них
залишилися без електрики, зв’язку, ліків, їжі…
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В цих страшних умовах люди з туберкульозом стали ще вразливішими через загрозу
переривання лікування та несвоєчасної діагностики захворювання.
Незважаючи на небезпеку, наші партнери з НУО у регіонах роблять неможливе! Вони
самовіддано продовжують здійснювати медико-психосоціальний супровід людей з
туберкульозом: переглянули їх потреби, що значно збільшились в умовах війни, передають
продукти та гігієнічні набори, забезпечують ліками, що особливо важливо в умовах
нестабільного транспортного сполучення.
Навіть в регіонах з гуманітарною кризою пацієнти з чутливим та лікарсько стійким
туберкульозом продовжують отримувати лікування та гуманітарну допомогу. Так, в
окупованому Херсоні 332 пацієнти своєчасно отримують лікування та соціальну підтримку,
після чого разом з працівниками НУО йдуть на мітинги проти російської окупації. В Донецькій,
Київській та Миколаївській областях, які щоденно зазнають артилерійських та ракетних
обстрілів, партнерські організації за підтримки Альянсу надають допомогу більш, ніж 900
пацієнтам. І все це відбувається в бомбосховищах та підвалах. Багато пацієнтів були
вимушені покинути свої домівки та шукати не тільки притулку, а й лікування в інших більш
безпечних регіонах. З пацієнтами та соціальними працівниками Маріуполя вже 2 тижні немає
зв’язку. Ми навіть не знаємо, чи залишаються вони живими.
На території регіонів, де відбуваються активні військові дії, Альянсом здійснено гуманітарну
допомогу стаціонарним відділенням, в яких лікуються люди з ТБ. А всіх, кого було переведено
на амбулаторне лікування – взято під медико-психосоціальний супровід. Для допомоги таким
пацієнтам Альянсом разом з партнерами був розроблений механізм переадресації пацієнтів
та обміну інформацією між НУО.
З перших днів війни ми спільно з партнерськими НУО у регіонах та у співпраці з Центром
громадського здоров’я України робимо все можливе задля збереження життя і здоров’я
людей, яких торкнулася проблема ТБ та їх оточення. Альянс включив у свою діяльність
заходи із закупівлі, організації та постачання гуманітарної допомоги. Ми, як і всі наші
партнери всередині країни, працюємо без вихідних та відпочинку, щоб покращити становище
людей під час війни, але цього може бути замало.
Історично спалахи туберкульозу відбуваються в умовах військових конфліктів. Так було після
Першої та Другої світових війн. Так буде і після українсько-російської війни! І чим довше вона
триватиме, тим більшим і загрозливішим буде черговий спалах туберкульозу.
Тому цінуючи підтримку міжнародних партнерів, які в тяжкий для нашої країни період
допомагають і словом і ділом, ми закликаємо світову спільноту діяти ще активніше! Ви маєте
посилити санкційний тиск на країну-окупанта та розширити гуманітарну допомогу Україні. І
нехай цьогорічний слоган Всесвітнього дня боротьби з ТБ буде таким: Invest To End TB War
in Ukraine. Save Lives.»
***
Щоб підтримати нашу роботу з надання невідкладної допомоги, просимо вашої підтримки
шляхом пожертвувань у будь-якій сумі на наступні рахунки:
Одержувач: Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
Код ЄДРПОУ: 26333816
UAH:
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Назва банку: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
р/р: UA713006140000026009500198916, Призначення платежу: Благодійна допомога.
Реквізити для переказів в іноземній валюті
Beneficiary: ICF “Alliance for Public Health”
Address: 24 Bulvarno-Kudriavska St., 01601 Kyiv, Ukraine
Bank name: JSC “Credit Agricole Bank”
SWIFT code: AGRIUAUKXXX, Bank address: 42/4, Pushkinska St., Kyiv – 01004, Ukraine
USD (bank correspondent is compulsory):
Account number: UA073006140000026009500299105
Correspondent bank name: Credit Agricole SA (France)
SWIFT code: AGRIFRPP, Account Number: 20586620000
Correspondent bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France
EUR (bank correspondent is not compulsory):
Account number: UA063006140000026000500198937
Correspondent bank name: Credit Agricole S.A.
SWIFT code: AGRIFRPP, Acc. No.: 20586612000
Correspondent bank address: Paris, France
GBP (bank correspondent is prefferable):
Account number: UA773006140000026008500198939
Correspondent bank name: Credit Agricole SA (France)
SWIFT code: AGRIFRPP, Acc. No.: 21185549000
Correspondent bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France
Purpose of Payment: Donation.
Разом ми сильні!

МБФ «Альянс громадського здоров’я»
Контактна особа: Мирослава Андрущенко
е-mail: andrushchenko@aph.org.ua
Тел. +38 (067) 232 4982 (також Viber, Telegram, WhatsApp)
www.aph.org.ua FB: AlliancePublicHealth
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